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ÚVODNÍ SLOVO K VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

Dovolte, abych Vás seznámil s uplynulým rokem 2021.

Za organizaci Domov Sluníčko mohu zodpovědně konstatovat, že byl úspěšný, i když byl opět
doprovázen koronavirovou pandemií. Organizace domova vykazovala vysokou proočkovanost
jak klientů, tak i zaměstnanců. Ze 184 klientů je proočkováno 170 klientů, což je 92,4% a
u zaměstnanců je proočkováno 125 zaměstnanců ze 148 zaměstnanců, což je 83,1%. Těmto
údajům přikládáme veliký význam, neboť organizace mohla realizovat řadu společenských
akcí a aktivizačních činností.

Domov Sluníčko získal 30. dubna 2021 Certifikát paliativní péče. „Pohlaďme umírajícímu tvář“.
Příprava na paliativní péči probíhala od roku 2018, kdy v průběhu tří let bylo proškoleno 86
pracovníků přímé péče, zdravotníci a ředitel organizace. Zajišťujeme prvky paliativní péče a v
průběhu dalších let budeme paliativní péči dále rozvíjet v návaznosti na personálním zajištění.

Loňský rok byl také ve znamení personálních změn - v dubnu byla obnovena funkce
vedoucího provozně technického útvaru, v červenci sloučena funkce vedoucí pobytové služby
Domova pro Seniory a Domova se zvláštním režimem, kterou nyní zajišťuje vedoucí útvaru
sociální a přímé péče a v této souvislosti byla zřízena pozice vedoucí zdravotního úseku.

Rok 2021 byl také plnohodnotný po technické stránce. Byla provedena rekonstrukce střech
včetně vybudování pochozí terasy na úseku B3 pobytové služby Domova se zvláštním
režimem. Přípravné práce včetně projektové dokumentace probíhaly od roku 2016. Slavnostní
zahájení se uskuteční na jaře v roce 2022.

V organizaci rovněž proběhly základní stavební práce ve stravovacím provozu v souvislosti s
vyvážením celodenní stravy pro vybrané subjekty organizace Čtyřlístek, p. o. Byla vybudována
mycí linka pro mytí termo portů a gastronádob a také vybudována místnost pro distribuci
celodenní stravy. Domov Sluníčko se ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem
Ostravy připojil do výzvy č. 9 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb - dotace MPSV, ve které jsme byli úspěšní. Zmíněná dotace se týká inovace
stravovacího provozu. Realizace proběhne v průběhu roku 2022. 
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Organizace se také zapojila do výzvy Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v MSK na rok 2021. Získali jsme dotaci na pořízení 2 ks koupacích van pro
pobytovou službu Domov pro Seniory a 2 ks koupacích van pro pobytovou službu Domov se
zvláštním režimem.

Mgr. Marek Tejzr
ředitel organizace

5



POSLÁNÍ A VIZE ORGANIZACE

Posláním naší služby je poskytování podpory a pomoci při zajišťování základních
životních potřeb, naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Domov
pro seniory a Domov se zvláštním režimem poskytují kvalitní ošetřovatelskou,
zdravotnickou, ergoterapeutickou a rehabilitační péči.

Vhledem k vzrůstajícím závislostem na péči a narůstajícímu počtu klientů s různým
stádiem demencí má organizace v úmyslu rozšířit kapacitu Domova se zvláštním
režimem a následně snížit kapacitu Domova pro seniory se zachováním kapacity 184
klientů Domova Sluníčko.

Z technického hlediska plánuje organizace inovaci stravovacího provozu v souvislosti
s vyvážením celodenní stravy pro vybrané subjekty zřizovatelem SMO pro organizaci
Čtyřlístek p. o.

Pro kvalitní služby je nutná manažerská i lidská péče o personál. Proto budeme
směřovat k efektivnímu získávání odborných a kompetentních pracovníků. Budeme
školit vedoucí zaměstnance, aby uměli dobře pracovat se svými týmy. ,,Spokojený
zaměstnanec = spokojený senior".
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ZÁKLADNÍ INFORMACE I - vyhodnocení plánu činnosti

K
a
p
a
c
i
t
a

Počet klientů 
k 31.12.

Přepočtený 
počet 

zaměstnanců 
schválený RM

78 78 56,10

106 104 91,90

184 182 148,00

WWW STRÁNKY A ZÁKLADNÍ KONTAKTY

ID DATOVÉ SCHRÁNKY IČ

Zpracoval: Příjmení, jméno, tit. / e-mail / mobil

CELKEM

NÁZEV ORGANIZACE

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

SÍDLO

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Druhy poskytovaných služeb

Poskytování sociální služby "domov pro seniory" dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, 
registrace služby pod č.j. MSK 102735/2007 (ze dne 3.10.2007), identifikátor 7543337

Poskytování sociální služby "domov ze zvláštním režimem" dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních 
službách, registrace služby pod č.j. MSK 102735/2007 (ze dne 3.10.2007), identifikátor 3119505

jph653r 70631832

Tejzr, Marek, Mgr./tejzr@domovslunicko.cz/737 249 721

https://domovslunicko.ostrava.cz/; Mgr. Marek Tejzr; T: 555 131 030; E: tejzr@domovslunicko.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE II - vyhodnocení plánu činnosti

PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ

P
S
S

S
O
C

Z
D
R

S
P
R

M
A
N

D
Ě

L

L
É
K
 
P
S
Y

V
Y
C
H

C
E
L
K
E
M

30,10       4,40        9,00        1,60        1,50        9,20         55,80       

55,60       5,00        13,50      2,70        1,50        14,20       92,50       

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

85,70       9,40        22,50     4,30        3,00        23,40       -         -          148,30     

Celkový počet 
rozvázaných 
prac. poměrů

z toho 
odchody do 

důchodu

z toho ve 
zkušební 

době

KOEFICIENT 
FLUKTUACE v 

%

26 1 11 30,3          

2 21,3          

6 1 2 26,7          

2 1 46,5          

5 1 3 21,4          

41 4 16 27,7          

DĚL - dělníci a ostatní

Lékaři a psychologové

Vychovatelé

CELKEM

Kategorie zaměstnanců

PSS - pracovníci v soc. sl.

SOC - sociální pracovníci

ZDR - zdravotníci

SPR - správa

MAN - vedoucí pracovníci

Druh poskytované služby 
(příp. místo)

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

CELKEM

MÍRA FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ
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ZÁKLADNÍ INFORMACE II a - doplňující informace organizace

Struktura zaměstnanců Domova Sluníčko k 1. 10. 2021

SLUŽBA SLUŽBA
Domov pro seniory Domov se zvl. režimem

THP (finanční referent, PaM, účetní, hlavní 
účetní)  (4)

1,6 2,4

Zásobovač  (1) 0,6 0,9

CELKEM                                     148  56.1 91.9

Recepce (5) 2 3

Údržba (2) 0,8 1,2

Zásobovač   potravin    (1)                                  0,4 0,6

Prádelna (4) 1,6 2,4

Kuchyň (14) 5,6 8,4

Ředitel  (1) 0,4 0,6

Vedoucí provozně-technického útvaru (1) 0,4 0,6

Ergoterapeut-vedoucí úseku ergoterapie a 
aktivačních činnosti (1)

0,4 0,6

Nutriční terapeut -vedoucí úseku stravování 
(1)

0,4 0,6

Všeobecná sestra (18) 7,2 10,8

Fyzioterapeut (1) 0,4 0,6

Ambulantní sestra  (1) 0,4 0,6

Pracovník v soc. službách dle §116b)   (5)

Vedoucí úseku 3 3

Sociální pracovník 1 1

Pracovník v soc. službách dle §116a)   27 51

2,3 2,2

Pracovní pozice

Vedoucí útvaru sociální a přímé péče 0,4 0,6

Vedoucí zdravotního úseku 0,2 0,8
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ZÁKLADNÍ INFORMACE III - vyhodnocení plánu činnosti

B
E
Z
 

P
N
P

PNP I PNP II PNP III PNP IV Obložnost v %

Počet 
aktuálních 
žádostí k 

přijetí

Počet úmrtí ve 
sledovaném 

roce

Počet nástupů 
ve sledovaném 

roce

0,25        9,75         26,58      27,66      11,91     95,55        40            21             41               

0,33        3,75         7,50        27,41      63,58     95,35        26            35             51               

0,58        13,50      34,08      55,07      75,49     190,90      66           56             92              

* Vzorec výpočtu: součet měsíčních stavů klientů v jednotlivých kategoriích / 12

počet porcí za 
rok

z toho ks pro 
zaměstnance 

a cizí

uveďte z 
kolika druhů 

jídel je možné 
vybírat

počet směn 
provozu

78 152     16 746    3             1            

78 152     16 746    

provoz 1 provoz 2 provoz 3

výše úvazků 
(průměrný 
evidenční 

počet)

výše úvazků 
(průměrný 
evidenční 

počet)

výše úvazků 
(průměrný 
evidenční 

počet)

0,50       

0,50       

5,50       

4,00       

1,00       

-          -         -         

1,00       

12,50     -         -         

* nemáte-li kategorii obsazenu, vyplňte, prosím, nulu

úklid

ostatní

CELKEM

PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ POČTY KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI *

CELKEM

CELKEM

Stravování

Počet vydaných obědů (provoz 1)

Počet vydaných obědů (provoz 2)

Počet vydaných obědů (provoz 3)

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Druh poskytované služby (příp. 
místo)

Stravování - úvazky

vedoucí úseku

nutriční terapeut

kuchař

pomocná síla

skladní
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ZDROJE - vyhodnocení plánu činnosti

SKUTEČNOST ZA MINULÉ OBDOBÍ

45 603 69 072 162 114 837

34 007 52 967 15 86 989
9 160 12 517 21 677

347 520 147 1 014
527 737 1 264

1 2 3
1561 2329 3 890

20 900 37 151 269 58 320

9 904 13 293 23 197
6 216 13 565 19 781
2 669 7 164 9 833

570 818 269 1 657
1 541 2 311 3 852

16 200 25 042 41 242
0 0 0

5 600 9 675 15 275
42 700 71 868 269 114 837

81,35 90,04 166,05 86,70

PLÁN NA MINULÉ OBDOBÍ

42 003 64 215 0 106 218

30 848 48 848 79 696
9 076 12 299 21 375

0 0 0
516 724 1 240

1 2 3
1562 2342 3 904

22 731 35 099 0 57 830

10 080 13 320 23 400
7 400 13 400 20 800
3 300 5 510 8 810

390 526 916
1 561 2 343 3 904

14 252 20 076 34 328
0 0 0

5 020 9 040 14 060

42 003 64 215 106 218

88,72 86,40 87,32

SKUTEČNOST ZA MINULÉ OBDOBÍ

Kč

354 236          
40 000            
98 953            
68 992            

8 000              
50 000            
15 000            

201 000          
10 990            

847 171
0,74

Mondelez Europe GmbH, finanční dar
Sdružení pro srdeční rytmus, finanční dar
KONY Ostrava s.r.o., finanční dar
Dary od fyzických osob peněžité
Věcné dary - schodolez, sprchová a toaletní židle, mechanický invalidní vozík, televizor, set top box, chodítko, kávovar

% soběstačnosti (bez odpisů, vč. O+J)

Ostatní dotace (J)

Ostatní dotace (J)

z toho:

z toho:

příjmy za péči
od zdrav. poj.
ostatní
odpisy

Státní dotace (O)

Neinv. přísp. SMO = N-V-O-J

Výnosy CELKEM

úhrady klienti (pobyt strava)

Neinv. přísp. SMO = N-V-O-J
Výnosy CELKEM

Externí zdroje jako % nákladů celkem

tis. Kč DS DZR sl. 3 sl. 4 sl. 5

Náklady (N)
z toho:

osobní
ostatní
účelové
odpisy movitého majetku - svěřený
odpisy movitého majetku - vlastní
odpisy nemovitého majetek

Vlastní výnosy (V)

CELKEM

EXTERNÍ ZDROJE (vč. věcných darů a darů fyzických osob celkem)
Název zdroje, grantu, donátora

MSK - sprchové vany
Nadace ČEZ , nadační příspěvek
DENTIMED s.r.o., finanční dar
MarLekar s.r.o., finanční dar

Státní dotace (O)

odpisy movitého majetku - svěřený

odpisy nemovitého majetek

Vlastní výnosy (V)

úhrady klienti (pobyt strava)
příjmy za péči
od zdrav. poj.
ostatní
odpisy

% soběstačnosti

Celkem

Celkem

Náklady (N)
z toho:

ostatní
osobní

tis. Kč DS DZR HČ sl. 4 sl. 5

účelové

odpisy movitého majetku - vlastní
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CERTIFIKÁTY V OBLASTI PÉČE UDĚLENÉ ORGANIZACI

rok udělení
rok 

recertifikace

2014 2022

2020 2023

2020 2023

Název a popis certifikátu nebo konceptu péče

Vážka

Koncept bazální stimulace v péči o klienty

Paliativní péče "Pohlaďme umírajícímu tvář"
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

V rámci Domova Sluníčko došlo v průběhu roku 2021 ke změně organizační struktury. V polovině
roku byly zrušeny pracovní pozice vedoucí pobytových sociálních služeb. Vedoucí útvaru sociálního a
přímé péče převzala pod své vedení jednotlivé vedoucí úseků A1-A3 a B1-B3, dále zdravotní úsek,
kde nově vznikla pozice vedoucí zdravotního úseku, ergoterapeutický úsek a sociální pracovníky
poradenství. Útvar začal intenzivně pracovat na multidisciplinárním setkávání v rámci zvyšování
kvality služeb a aktualizaci vnitřních metodik.

V roce 2021 začaly být také rozvíjeny manažerské schopnosti jednotlivých sociálních pracovníků
působících jako vedoucí úseku. Manažerské schopnosti byly rozvíjeny kurzy na klíč, které se
zaměřovaly na oblast personální, psychologickou, metodickou, vedení aj.

Dne 31. května byla zahájena generální oprava střech objektu domova. Součástí generální opravy je i
vybudování pochozí terasy pobytové služby Domova se zvláštním režimem na úseku B2. Stavba byla
ukončena a předána ke dni 30. prosince 2021. Stavební práce byly provedeny vzhledem k dané
koronavirové situaci v rekordně rychlém čase v souvislosti s nedostatkem stavebního materiálu na
trhu, avšak příprava stavebních prací včetně vyhotovení projektové dokumentace probíhala od roku
2016. Jsme rádi, že jsme opět posunuli hranice využití pobytové služby Domova se zvláštním
režimem a klienti budou novou pochozí terasu rádi v nejen letních dnech využívat.

Ve kterých oblastech kvality péče a humanizace jste v uplynulém roce dosáhli 
nejvýznamnějších úspěchů?

V roce 2021 jsme velkého úspěchu dosáhli v rámci získání Certifikátu s názvem „Pohlaďme
umírajícímu tvář“, který opravňuje Domov Sluníčko provádět koncept paliativní péče v praxi. Prvky
paliativní péče tak jsou zakomponovány do každodenního poskytování sociální služby na obou
pobytových službách.

V rámci aktivizačních činností byl v roce 2021 nastaven nový koncept Ergoterapeutického úseku,
který uchopil působení jednotlivých pracovníků od ergoterapeutka, fyzioterapeuta, pracovníků v
sociálních službách § 116a) a 116b) dle Zákona o sociálních službách. Celý koncept byl v průběhu
roku monitorován, průběžně konzultován a aktualizován tak, aby odpovídající aktivity vycházely z
požadavků jednotlivých cílových skupin. Ergoterapeutický úsek byl provázán s poskytováním
základních úkonů péče tak, aby pracovníci plnili základní poslání jednotlivých služeb v oblasti udržení
soběstačnosti, rozvoje svých schopností a zajištění podpory a péče. Dílna jde za klientem, byl jeden
z cílů daného konceptu, který se podařilo naplnit.

V průběhu roku se také Domov Sluníčko intenzivněji zaměřil na koncept Bazální stimulace. Domov
má certifikát v dané oblasti. Byl stanoven metodik Bazální stimulace, který proškoluje nové
zaměstnance, učí stávající zaměstnance a koncept v praxi monitoruje. Dokumenty k bazální stimulaci
byly propojeny s dokumenty k individuálnímu plánování a zjednodušen systém vedení dokumentace.

Na každý úsek byly pořízeny nové koupací vany, které pomohou pracovníkům zajistit vyšší komfort u
provádění osobní hygieny u jednotlivých klientů, kteří jsou v rámci své mobility odkázáni na pomoc
pracovníků v přímé péči.
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V letošním roce jsme také zahájili základní stavební práce ve stravovacím provoze, které úzce
souvisí s navýšením celodenní stravy pro organizaci Čtyřlístek p.o. V následující roce 2022 bude
stravovací provoz dovybaven novou gastro technologií. Organizace na nové vybavení získala ve
spolupráci se zřizovatelem SMO dotaci ve výzvě MPSV č. 9. Díky nové technologii bude schopna
organizace zajistit ještě vyšší kvalitu stravy nejen pro klienty Domova Sluníčko, ale i klienty
Čtyřlístku p.o. 
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ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

Uveďte hlavní výsledky zjišťování zpětné vazby (klienti, rodinní příslušníci, zaměstnanci, 

spolupracující subjekty, dobrovolníci, zřizovatel apod.) v minulém  roce.

Klienti v rámci dotazníkového šetření shodně uváděli celkovou spokojenost s poskytovanou sociální
službou. Ze 78 dotazníků se navrátilo vyplněných 68, tudíž 87%. Dotazníky zahrnovaly dotazy z
oblasti péče, stravování, aktivizace, prostředí, bezpečnosti aj. Velmi pozitivně si klienti chválí pomoc
personálu s jednotlivými úkony péče a v případě potřeby pomoc zdravotního personálu. Klienti se rádi
účastní jednotlivých aktivit, které jsou pro ně připravovány. Prostředí domova (čistotu, útulnost, vůni)
hodnotí klienti kladně stejně jako venkovní prostory zahrady. V oblasti stravování jsou
zaznamenány individuální připomínky některých klientů, tyto předány vedoucí stravovacího provozu a
zmíněny na stravovací komisi domova. Klienti se v domově cítí bezpečně a vědí, jak si v případě
potřeby stěžovat. Klienti sdílejí různé nápady pro zpříjemnění prostor v domově. Management
organizace s podněty intenzivně pracuje.

Zaměstnanci v rámci dotazníkového šetření odpovídali velmi málo. Z předaných 110 dotazníků se
vrátilo vyplněných 40. Tzn., že se jednalo o účast pouhých 36% zaměstnanců. Zaměstnanci shodně
uváděli, že je práce v domově baví, i když jsou unavení a vyčerpaní. Občas vnímají stres z
přepracování. Ve většině dotazovaných uvádějí pracovníci, že jsou adekvátně za svou práci platově
ohodnoceni. Spokojenost panuje také v rámci spolupráce s přímým nadřízeným. Zaměstnanci mohou
přicházet s novými nápady a návrhy na zlepšení. Předávání informací pracovníkům vyhovuje, stejně
jako pracovní prostředí. Někteří pracovníci uvažují o změně zaměstnaní, nicméně většina si
pravděpodobně hledat jiné zaměstnání nebude. Zaměstnanci vnímají domov jako kvalitního
poskytovatele sociálních služeb, své blízké by do domova umístili.

Rodinní příslušníci se v dotazníkovém šetření podíleli velmi aktivně na vyplňování zpětné vazby.
Dotazníků, které se navrátily vyplněné, bylo 63 ks. Rodiny často hodnotily poskytování obou
pobytových sociálních služeb jako velmi kvalitní. V oblasti spolupráce s pracovníky v sociálních
službách i všeobecnými sestrami převažovaly kladné odpovědi. Samotný domov, interiér i exteriér –
zahrada je velmi pozitivně hodnocen. Stravování vnímají pro své blízké jako dobré a jsou spokojeni s
čistotou domova. Podněty pro zlepšení péče od rodinných příslušníků byly projednány v rámci
managementu organizace a je s nimi aktivně pracováno.

Zpětná vazba je průběžně zjišťována od dobrovolníků, praktikantů i stážistů. Zásadní nespokojenost
není evidována. Případné podněty jsou řešeny v rámci multidisciplinárních týmů dle toho, do jaké
oblasti jsou situovány.
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STRATEGICKÉ CÍLE

č. Strategické cíle
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

21001
Ve spolupráci a s podporou zřizovatele definovat základní strategické cíle a vizi 
organizace v rámci přípravy na nový systém hodnocení a přípravy plánů činnosti 
příspěvkových organizací. T: 12/2021

4.4 Humanizace 

péče

2.1 Provozně 

technické 

prostředky

ČS
Částečně splněno - zahájena příprava na definování základních strategických cílů a vize 
organizace.

VIZE / POSLÁNÍ ORGANIZACE:
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ÚKOLY - FINANČNÍ ZDROJE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001 Zajistit splnění podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě. 1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S Splněno - podmínky Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě byly splněny.

21002
Žádat o dofinancování sociálních služeb v mimořádných kolech včetně získávání finančních 
prostředků z externích zdrojů (MSK, MPSV a jiných zdrojů k případnému zlepšování materiálního 
vybavení).

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S

Splněno - podána žádost o dofinancování sociálních služeb (zřizovat, MSK), podána žádost o 
zvyšování kvality poskytované sociální služby (MSK), požádáno o poskytnutí finančních 
prostředků z dotačních výzev ve spojitosti s pandemií COVID-19 (MPSV)

21003
Pokračování dobré praxe z minulých let v oblasti práce s rodinami při uzavírání doplatkových 
dohod.

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S
Splněno - praxe z minulých let byla využita v rámci uzavírání doplatkových dohod aktivně. V roce 
2021 bylo uzavřeno 20 doplatkových dohod na DS a 27 doplatkových dohod na DZR.

21004 Zajišťování sponzorských darů. 1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S
Splněno - v průběhu roku se podařilo zajistit sponzorské dary, a to jak finanční, tak věcné (viz 
tabulka finančního vyhodnocení).

21005 Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP na základě aktuálního stavu klientů. 1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S
Splněno - žádosti o přehodnocení přiznaných PNP na základě aktuálního stavu klientů bylo 
aktivně využíváno v praxi. V roce 2021 bylo podáno 5 žádostí na DS a 15 žádostí na DZR.

21006 Zvýšení úhrad za stravu (normální a šetřící u služby DS, DZR). 1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S Splněno - úhrady za stravu zvýšeny od 1.6.2021 v souladu s úhradovou vyhláškou. 6/2021
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ÚKOLY - BUDOVY A PROVOZ

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001
Komplexní rekonstrukce střech s vybudováním pochozí terasy z úseku B2 na základě 
projektu z r. 2018 a zpracovaného soudního znaleckého posudku z 1/2019.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

31.12.2021  příspěvek zřizovatele         16 482 000,00 Kč 

S Splněno - rekonstrukce ve 12/2021 dokončena. 12/2021
ZAŘAZENO - 

BePlan

0631/ZM182
2/11; 

1181/ZM182
2/19

 příspěvek zřizovatele, 
vlastní zdroje 

        16 533 471,59 Kč 

21002 Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy na inovaci stravovacího provozu. 2.1 Investice a 
rekonstrukce

31.12.2021  příspěvek zřizovatele              140 000,00 Kč 

S Splněno - projektová dokumentace vypracována. 6/2021
ZAŘAZENO - 

BePlan
06422/RM18

22/98
 příspěvek zřizovatele              139 150,00 Kč 

21003 Provedení stavebních prací - rekonstrukce stravovacího provozu. 2.1 Investice a 
rekonstrukce

31.12.2021  příspěvek zřizovatele              600 000,00 Kč 

S Splněno - práce na rekonstrukci stravovacího provozu provedeny. 9/2021
ZAŘAZENO - 

BePlan
06422/RM18

22/98
 příspěvek zřizovatele, 

vlastní zdroje 
             866 525,00 Kč 

21004 Pořízení multifunkčního elektrického stacionárního kotle na 165 litrů.
2.1 Provozně 

technické 
prostředky

31.12.2021  příspěvek zřizovatele              775 000,00 Kč 

N Nesplněno - předpoklad pořízení v roce 2022 z dotačního titulu MPSV. ZAŘAZENO - 
BePlan

21005 Pořízení šokového zchlazovače / zmrazovače.
2.1 Provozně 

technické 
prostředky

31.12.2021  příspěvek zřizovatele              300 000,00 Kč 

N Nesplněno - zrušeno, změna záměru pro vývoz stravy. NEZAŘAZE
NO - BePlan

21006 Pořízení mycí linky transportního nádobí vč. příslušenství.
2.1 Provozně 

technické 
prostředky

31.12.2021  příspěvek zřizovatele              837 000,00 Kč 

S Splněno - pořízena myčka transportního nádobí. 11/2021
ZAŘAZENO - 

BePlan
07715/RM18

22/119
 příspěvek zřizovatele              845 669,00 Kč 

21007 Výměna původních podhledů a světelných těles z r. 2000 v centrální jídelně. 4.1 Prostředí 31.12.2021  zdroje organizace                80 000,00 Kč 

S Splněno - výměna provedena. 9/2021  zdroje organizace                74 576,74 Kč 

21008 24 kg sušič prádla, výměna za původní.
2.1 Provozně 

technické 
prostředky

31.12.2021  zdroje organizace              170 000,00 Kč 

N Nesplněno - z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunuto do roku 2023.

21009 Postupná výměna matrací v obou pobytových službách. 4.1 Prostředí 31.12.2021  zdroje organizace              128 000,00 Kč 

N Nesplněno - z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunuto do roku 2022.
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21010 Obnova vozového parku.
2.1 Provozně 

technické 
prostředky

31.12.2021  zdroje organizace              560 000,00 Kč 

S Splněno - pořízen osobní automobil Škoda Karoq. 5/2021  zdroje organizace              647 320,00 Kč 

21011
Postupná výměna zářivek na pokojích klientů za ztlumující LED osvětlení ve službě 
domova.

4.1 Prostředí 31.12.2021  zdroje organizace                80 000,00 Kč 

S Splněno - zářivky vyměněny za LED osvětlení. 4/2021  zdroje organizace                11 238,81 Kč 

21012 Vybudování WC pro klienty zájmových aktivit na úseku B3 pro seniory. 4.1 Prostředí 31.12.2021  zdroje organizace                80 000,00 Kč 

S Splněno - WC vybudováno. 2/2021  zdroje organizace              125 090,30 Kč 

21013 Pořízení 2 ks koupacích lůžek CAREVO.
2.1 Provozně 

technické 
prostředky

31.12.2021
 dotace MSK + zdroje 

organizace 
             335 000,00 Kč 

S Splněno - pořízeny 4 ks koupacích elektrických lůžek. 12/2021
ZAŘAZENO - 

BePlan
 dotace MSK + zdroje 

organizace 
             708 472,40 Kč 
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ÚKOLY - LIDSKÉ ZDROJE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001
Nadále zvýšeně monitorovat činnosti nových pracovníků. V rámci adaptačního procesu, 
následně na společných setkáních mentora, vedoucí úseku a vedoucí služby provádět 
průběžná hodnocení.

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Splněno - zvýšené monitorování nových pracovníků provádí pravidelně vedoucí daného 
úseku. Vzhledem k personálním změnám a zrušení pracovních pozic vedoucí pobytových 
služeb byl nastaven systém měsíčního hodnocení adaptačního procesu vedoucím úseku a 
vedoucím útvaru sociálního a přímé péče. Každý nový pracovník má přidělen kolegu pro 
zaučení – mentora.

průběžně

21002
Na základě závěrů z hodnocení zaměstnanců a následně identifikovaných vzdělávacích 
potřeb zajistit konkrétní vzdělávací aktivity.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Splněno - pravidelné hodnocení zaměstnanců v průběhu roku proběhlo. V rámci hodnocení 
vznikl požadavek na aktivní manažerské vzdělávání vedoucích pracovníků. Toto je zajištěno 
80 hodinovým manažerským kurzem přímo v naší organizaci. Pro pracovníky v přímé péči 
vznikl požadavek na vzdělávání v oblasti demence, prohloubení znalostí v oblasti využití 
zvedací techniky a polohování.

průběžně

21003 Dále pokračovat v nabídce využití konzultačních hodin u ředitele organizace.
3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S Splněno - konzultační hodiny u ředitele organizace jsou využívány. průběžně

21004
Vyhodnotit činnost úseku multioborové péče, provést analýzu. Na základě výstupu z 
analýzy provést přehodnocení činnosti týmu, včetně personálního obsazení.

3.4 Struktura a 

počty

4.2 Rozvoj 

konceptů péče
31.12.2021

S

Splněno - celý multioborový úsek byl přejmenován na ergoterapeutický úsek a v průběhu roku 
prošel zásadními změnami. V lednu 2021 vznikl nový koncept jeho působení, který byl 
postupně zaváděn do praxe a monitorován, přehodnocován. Vedoucí ergoterapeutického 
úseku se stal ergoterapeut. Ten vede pracovníky v přímé péči 116a i b, včetně fyzioterapeuta. 
Celý tým pracuje směrem ke klientovi. Snaží se o udržení soběstačnosti, znovunabytí 
ztracených dovedností po hospitalizacích, rehabilitaci i vyplnění volného času aktivizačními 
činnostmi. Výstup z hodnocení analýzy fungování ergoterapeutického úseku za rok 2021 
doznává zásadních změn k lepšímu a zkvalitnění poskytovaných služeb.

31.12.2021

21005
V případě zajištění externích zdrojů pokračovat v instalaci klimatizací v pracovnách přímé 
péče. Dále zkvalitňovat pracovní zázemí zaměstnanců.

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

4.1 Prostředí 31.12.2021

N
Nesplněno - z důvodu nedostatku financí z externích zdrojů nebylo realizováno. Dále bude 
přehodnocena účelnost.

21006
Pokračovat v účasti v dlouhodobém kurzu ČALS „Edukace a trénink poradců – odborné 
sociální poradenství pro lidi se syndromem demence a jejich rodinné příslušníky“.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Splněno - dlouhodobý kurz ČALS „Edukace a trénink poradců – odborné sociální poradenství 
pro lidi se syndromem demence a jejich rodinné příslušníky“ byl pracovníkem zdárně 
dokončen. Pracovník využívá získané dovednosti v každodenní praxi jednání s klienty i 
rodinami, žadateli.

31.12.2021  zdroje organizace 
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21007
Realizovat školící akci „Naplňování spirituálních potřeb v domově pro seniory“ – 
spolupráce s nemocničním kaplanem P. Václavem Tomiczkem a řádovou sestrou Františkou 
(v návaznosti na výstupy výzkumu „Socio-faktoru“).

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S
Splněno - zaměstnanci prošli školením nemocničního kaplana v oblasti duchovní péče ve 
dvou termínech na podzim roku 2021.

11/2021

21008 Realizovat akreditované kurzy „Úvod do problematiky doprovázení umírajícího". 3.2 Vzdělávání 4.1 Prostředí

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S
Splněno - akreditované kurzy „Úvod do problematiky doprovázení umírajícího“ byl realizován 
ve čtyřech termínech.

4/2021  zdroje organizace                100 000,00 Kč 

21009
Využít nabídky vzdělávacích aktivit v návaznosti na legislativní změny a aktuální dění v 
sociální oblasti.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Splněno - vzdělávací aktivity v roce 2021 byly zaměřeny k potřebám zavedení paliativní péče 
do praxe. Někteří pracovníci využili také vzdělávání v oblasti mobbing, bossing nebo stáže 
v jiném zařízení.

průběžně  zdroje organizace                  49 430,00 Kč 

21010 Realizovat výměnnou stáž pracovníků v sociálních službách § 116a), b). 3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

6.2 Spolupráce 31.12.2021

S

Splněno - výměnná stáž pracovníků byla realizována s Domovem pod Vinnou Horou, Hlučín. 
Odborné stáže se účastnilo 20 pracovníků. Bohužel další výměnné stáže nemohly být 
uskutečněny z důvodu hygienicko-epidemiologických nařízení v souvislosti s Covid-19.

průběžně

21011
Podle aktuální potřeby zajistit poskytnutí podpory pracovníkům prostřednictvím skupinové 
nebo individuální supervize.

3.3 Supervize a 

doporučení

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S Splněno - supervize byla pracovníkům poskytnuta v průběhu roku 2021 3x. průběžně  zdroje organizace                    5 400,00 Kč 

21012
Realizovat vzdělávání zaměstnanců obslužných provozů podle aktuálních potřeb a 
odbornosti dotčených cílových skupin.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S Splněno - vzdělávání zaměstnanců obslužných provozů bylo průběžně plněno. průběžně  zdroje organizace                  25 547,52 Kč 
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ÚKOLY - KVALITA PÉČE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001
V obou pobytových službách pokračovat se zaváděním výstupů z projektu „Sluníčko pro 
seniory“ do praxe, zejména nejnovějších metod směrem ke klientům služeb, lidským zdrojům i 
prostředí pro poskytování služeb.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Splněno - projekt „Sluníčko pro seniory“ byl uzavřen v roce 2020. V rámci vzdělávání byl využit 
v praxi koncept Bazální stimulace a základy vzdělávání v oblasti paliativní péče. V praxi bylo dále 
využíváno vzdělávání pracovníků, které se týkali přímo poskytování jednotlivých úkonů péče. 

31.12.2021

21002
Provádět průběžné hodnocení zavádění konceptu „Bazální stimulace“ do praxe. Průběžná 
hodnocení zpracovat do ročního vyhodnocení ve smyslu udržitelnosti projektu ESF.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Splněno - koncept Bazální stimulace byl zaveden aktivně do praxe. Jeho metodikem byla 
pověřena vedoucí ergoterapeutického úseku. V rámci poskytování péče pracovníky v přímé péči 
u lůžka byla nastavena pravidla využívání prvků bazální stimulace při provádění osobní hygieny a 
koupání. Pracovníci ergoterapeutického úseku poté prováděli celkovou bazální stimulaci u 
jednotlivých klientů individuálně. Ke konceptu Bazální stimulace vznikly dokumenty: metodický 
postup, aktualizovaný autobiografický dotazník a čtvrtletní výstupy z provádění dané činnosti. U 
klientů byl zaveden systém iniciálních doteků. Praxe byla provázána s dokumentací klienta 
(aktuálním listem), kde byl koncept zakomponován. Provádění bazální stimulace v praxi bylo 
měsíčně monitorováno vedoucí ergoterapeutického úseku s písemnými výstupy.

31.12.2021

21003
Nadále pokračovat v přípravě k získání certifikátu paliativní péče v sociálních službách, a to 
směrem k lidským zdrojům a důkazním materiálům k žádosti o certifikaci (pravidla, metodika a 
dokumentace, konzultace s psychologem).

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Splněno - v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 proběhlo vzdělávání pracovníků v oblasti 
paliativní péče. Jednalo se o kurzy: Úvod do problematiky doprovázení umírajícího a Paliativní 
péče - komplexní péče, psychologický, sociální a duchovní aspekt. Dva na sebe navazující kurzy 
byly ukončeny E-learningovým vzděláváním pro každého člena kurzu. Součástí přípravy na 
koncept paliativní péče bylo také provedení analýzy současného stavu poskytovaných služeb a 
získání doporučení pro další práci. V dubnu získal Domov Sluníčko certifikát „Pohlaďme 
umírajícímu tvař“ k paliativní péči. V průběhu roku poté byly dopracovány metodiky a nastaven 
koncept do praxe. Od září roku 2021 se podařilo s prvky paliativní péče doprovodit 3 klienty DS, 2 
klienty DZR. U některých klientů je doprovázení stále aktuální.

4/2021                   149 430,00 Kč 

21004 Využívat výzev a grantů určených pro aktivizační činnosti klientů.
4.3 Aktivizace a 

volný čas

1.1 Výnosy a 

náklady
31.12.2021

S

Splněno - v rámci výzev v roce 2021 byly osloveny následující granty: Nadace ČEZ, Nadace 
Mondeléz, Nadace Olgy Havlové, Nadace Život umělce, OZO. Ke schváleným projektům patří 
finanční prostředky z Nadace ČEZ a Nadace Mondeléz.

31.12.2021

21005
Pro zvýšení komfortu života klientů postupně obměňovat koupací vany. Finanční prostředky 
získat z dotačních titulů.

2.1 Provozně 

technické 

prostředky

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2021

S

Splněno - koupací vany byly pořízeny v rámci schválené dotace v programu Program na 
podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021. 
Obnova na obou službách proběhla.

12/2021
ZAŘAZENO - 

BePlan
 dotace MSK + zdroje 

organizace 
                  708 472,40 Kč 
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21006
Do procesu průběhu služby DZR cíleně zavádět prvky paliativní péče u klientů v terminálním 
stádiu života. V této souvislosti dále posilovat spolupráci s nemocničním kaplanem a řádovou 
sestrou (v návaznosti na výstupy výzkumu „Socio-faktoru“).

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2021

S

Splněno - prvky paliativní péče byly do praxe zaváděny průběžně. Spolupráce s nemocničním 
kaplanem byla v průběhu roku zefektivněna, prohloubena. Oblast duchovní péče převzala 
v domově vedoucí úseku A3, která koordinuje veškerou duchovní péči a podporu. Organizace 
římskokatolických Mší svatých byla v pravidelných intervalech jedenkrát měsíčně. Protestantské 
bohoslužby byly organizovány a klientům nabízeny také jedenkrát měsíčně. Mimo tuto činnost 
docházela do domova řádová sestra, která dvakrát týdně nabízela individuální podporu klientům, 
jak na službě DS, tak na službě DZR. Pro zaměstnance na podzim připravil nemocniční kaplan 
vzdělávání v oblasti duchovní péče.

průběžně

21007
DZR - Aktivizační činnosti z šicí dílny a dílny dobrých nápadů přenést v návaznosti na závislost 
klientů na poskytované službě na jednotlivé úseky domova se zvláštním režimem – „Dílna jde za 
klientem“.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S

Splněno - „Dílna jde za klientem“ na jednotlivých úsecích DZR vznikly dopolední skupiny, které 
vedou pracovníci ergoterapeutického úseku a aktivně spolupracují s klienty služby na 
dopoledním aktivizačním programu. Stavy klientů se průběžně zhoršují a činnost přenášena 
přímo na daný úsek je dobrou praxí pro rychlejší spolupráci celého pečujícího týmu.

průběžně

21008
DZR - Prohlubovat využívání kazuistické metody a autobiografie v denní praxi. Zapojit do 
autobiografie rodinné příslušníky a osoby blízké klientům.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S

Splněno - autobiografie je využívána průřezem celé služby. Už při nástupu klienta do zařízení je 
vyplňován autobiografický dotazník, kde se zjišťuje osobní historie a individuální potřeby.  Tyto 
jsou dále zakomponovány do jednotlivých částí aktuálního listu klienta tzv. individuálního plánu. 
K jednotlivým zvláštnostem je v rámci poskytování sociální služby aktivně přihlíženo průřezem 
obou služeb.

průběžně

21009
DS - Zprovoznit „Internetovou kavárnu“ pro klienty (v návaznosti na výstupy výzkumu „Socio-
faktoru“).

4.4 Humanizace 

péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S

Splněno - internetová kavárna byla zřízena v prostorách knihovny Domova sluníčko. Organizace 
obdržela sponzorsky počítače, které byly nainstalovány do dané knihovny, včetně připojení 
k internetu a možnosti využití internetových komunikačních kanálů. Internetová kavárna nabízela 
prostřednictvím aktivizačního pracovníka kurz „Základy počítačové gramotnosti“ v průběhu 
celého roku. Někteří klienti jej využili aktivně.

31.12.2021

21010 DS - Realizovat pro klienty kurz „Základy počítačové gramotnosti“.
4.4 Humanizace 

péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S
Splněno - základy počítačové gramotnosti využívali klienti průběžně v rámci internetové kavárny, 
2x týdně.

průběžně

21011 DS - Zapojit do estetizace prostředí jednotlivých úseků klienty.
4.4 Humanizace 

péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S

Splněno - estetizace úseků proběhla na úsecích domova pro seniory. Klienti se aktivně 
zapojovali v průběhu celého roku. Na Vánoce se zapojili vlastními výrobky, kterými vyzdobili 
okna, dveře nebo stromeček. Na chodbách byly vystaveny obrazy klientů, kteří se zapojili do 
projektu Společně vzpomínkami a v rámci reminiscence se nechali nafotit.
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21012
DS - Realizovat činnost „Vaření pro radost s prvky reminiscence“ s aktivním zapojením 
klientů.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S

Splněno - Činnost „Vaření pro radost s prvky reminiscence“ se podařilo realizovat jako jednu 
z aktivit ergoterapeutického úseku. Nastavení realizace pro klienty bylo jedenkrát týdně. 
Jedenkrát měsíčně poté spojeno s vařením v dámském klubu.

21013
DS - Rozšíření nabídky fakultativních činností o možnost využívání internetu na pokojích 
klientů (v návaznosti na výstupy výzkumu „Socio-faktoru“).

4.4 Humanizace 

péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S
Splněno - fakultativní nabídka byla rozšířena o možnost připojení internetu přímo na pokoji 
klienta.
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ÚKOLY - KONTROLNÍ SYSTÉM

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001
Aktualizovat vnitřní pravidla č. 6/2012 pro poskytování pobytové služby Domova pro 
seniory.

5.1 Interní 

kontroly
31.12.2021

ČS

Částečně splněno - Pravidla č. 6/2021 byla aktualizována částečně. Došlo k aktualizaci 
Manuálu pro provádění pečovatelských úkonů pro pracovníky v přímé péči. Standardu číslo 5 
pro službu DS a standardu číslo 3 pro obě sociální služby.

21002
Vnitřní kontrolní systém realizovat dle platné a aktualizované směrnice o kontrolní činnosti 
č. 1/2014/S.

5.1 Interní 

kontroly
31.12.2021

S
Splněno - kontrolní systém byl v průběhu roku realizován v souladu se směrnicí o kontrolní 
činnosti.
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ÚKOLY - DOBRÉ JMÉNO A PUBLIC RELATIONS

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001
Prohlubovat mezigenerační spolupráci s dětmi ve smyslu setkávání se v prostředích 
domova, mateřských a základních škol a komunitních zahradách.

6.2 Spolupráce

4.4 

Humanizace 

péče

6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

S

Splněno - mezigenerační setkávání dětí a seniorů bylo prováděno v průběhu roku 2021 velmi 
aktivně na základě projektu Vzpomínejme společně, který byl financován Nadací ČEZ. 
V průběhu roku vzniklo 10 reminiscenčních setkání s dětmi, které byly vždy na různé téma. 
Senioři a děti tak společně vzpomínali např. na dovolené, hry a hračky, filmy a pohádky, různé 
svátky, hudbu, sport aj. Spolupráce probíhala se ZŠ Krestova, ZŠ Prigo, MŠ Motýlek. Mimo 
tato aktivní setkání plné komunikace v domově probíhaly různé akce a vystupovaly zde děti, 
které přicházely s různými programy. Ke konci roku děti z různých škol, kroužků připravily pro 
klienty Vánoční pozdravy a přáníčka.

21002 Vydávat čtvrtletní zpravodaj „Sluneční paprsek“ pro klienty i veřejnost o dění v domově.
6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2021

S

Splněno - zpravodaj „Sluneční paprsek“ byl vydáván v pravidelném čtvrtletním intervalu. 
K dispozici pro veřejnost na webových stránkách organizace. Pro klienty, rodiny a 
zaměstnance byl k dispozici v tištěné podobě.

21003
Činnost organizace bude prezentována na webových stránkách, v tisku a na setkáních s 
laickou i odbornou veřejností.

6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2021

S

Splněno - organizace prezentovala pravidelně svou činnost na webových stránkách 
organizace, v místním tisku Vítkovický zpravodaj a na setkáních s laickou veřejností při 
různých společenských akcích domova. Odborné veřejnosti prezentovala organizace svou 
činnost prostřednictvím komunitního plánu a spoluprací s Ostravskou univerzitou v rámci 
odborných praxí.

31.12.2021

21004 Vytvořit kalendář na rok 2022 s motivy života v Domově Sluníčko.
6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2021

S Splněno - kalendář na rok 2022 s motivy klientů domova byl vytvořen. 12/2021

21005 Realizovat „Zahradní slavnost“ pro klienty, jejich blízké a příznivce domova. 6.2 Spolupráce
4.3 Aktivizace 

a volný čas

6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

S
Splněno - akce „Zahradní slavnost“ byla realizována v měsíci září 2021. Daná akce probíhala 
v zahradě Domova Sluníčko za příznivého počasí s živou hudbou a kulturním vystoupením. 

9/2021
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21006

Pokračovat ve spolupráci s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby, 
těmito kroky nadále posilovat otevřenost organizace vůči laické i odborné veřejnosti
 Sdružení ADRA, dobrovolníci
 Dogma – sdružení pro soužití člověka se psem
 Knihovna města Ostravy
 Úřad městského obvodu Vítkovice
 Spolupráce s místně příslušnou farností
 Spolupráce s mateřskými a základními školami
 Spolupráce se Skautským oddílem Vítkovice
 Spolupráce s Biskupským gymnáziem

6.2 Spolupráce
4.3 Aktivizace 

a volný čas

6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

Domov spolupracoval s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby a to 
sdružením ADRA v rámci dobrovolnické činnosti. Do organizace dále docházeli v pravidelných 
intervalech dobrovolníci, kteří se podíleli na individuálních i skupinových aktivitách u klientů. 
V domově také probíhala pravidelná canisterapie vždy jedenkrát měsíčně. Knihovna města 
Ostravy poskytovala domovu audioknihy pro klienty. Úřad městského obvodu aktivně 
spolupracoval při uzavírání smluv, volnočasových aktivitách a Domov Sluníčko obdržel 
poděkování za péči o klienty v době Covid-19. Spolupráce s duchovními byla velmi intenzivní, 
v domově probíhala mše svatá jedenkrát měsíčně, protestantská mše jedenkrát měsíčně a 
zástupci církve docházeli za klienty individuálně vždy jedenkrát týdně. Spolupráce se 
Skautským oddílem probíhala méně intenzivně. Skauti přivezli do domova Betlémské světlo a 
spolupráce s Biskupským gymnáziem v roce 2020 neproběhla. Spolupráce byla navázána 
s jinými školami.

21007
Nadále spolupracovat se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné praxe 
nebo stáže studentům vyšších odborných škol sociálních a sociálních fakult.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

S

Splněno - odbornou praxi v organizaci vykonávalo 20 studentů Ostravské univerzity, Slezské 
univerzity, Vyšší odborné školy sociální Ostrava a Střední odborné školy prof. Zdeňka 
Matějčka.

21008
Realizovat 2 technické dny za účasti zaměstnanců domova, žáků ZŠ Velká Polom, Střední 
školy profesora Matějčka, Vysoké školy báňské v Ostravě, Skautského oddílu Vítkovice, 
Biskupského gymnázia, kooperujících firem a ostatních dobrovolníků.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

N

Nesplněno - technické dny nebyly vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s 
epidemií covid-19 a probíhající rekonstrukci střech realizovány. Úprava zahradních prostor 
byla zajišťována zaměstnanci na dohody.

21009
V organizaci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením především z příspěvkové 
organizace Čtyřlístek v zákonem stanovené míře.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

N
Nesplněno - v hodnoceném období nemohly být v organizaci zaměstnávány osoby se 
zdravotním postižením z příspěvkové organizace Čtyřlístek.

21010
V organizaci plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením dle § 81 odst. 5 zákona 
435/2004 Sb. v souladu s vyhláškou č. 518/2004 Sb. V případě neplnění předepsaného 
povinného podílu plnit povinnost odběrem výrobků a služeb.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

S

Splněno - v organizaci byl naplněn povinný podíl osob se zdravotním postižením, povinnost 
byla plněna odběrem výrobků a služeb dle § 81, odst. 5 zákona 435/2004 Sb. v souladu s 
vyhláškou 518/2004 Sb.
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21011
Pokračovat ve spolupráci s vězeňskou službou ČR, vazební věznicí Ostrava při úpravě 
vnějších i vnitřních prostor Domova Sluníčko.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

ČS
Částečně splněno - z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií covid-19 byla 
spolupráce realizována pouze v jednom termínu, a to v srpnu 2021.
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CÍLE NA ROKY 2022 - 2023

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

2223001 Úpravy stravovacího provozu vč. dodání technologie.
2.1 Investice a 

rekonstrukce
31.12.2022  dotace MPSV            6 685 362,00 Kč 

Bude realizováno v roce 2022.

2223002 Výměna velkokapacitní granulovací myčky ve stravovacím provozu
2.1 Provozně 

technické 

prostředky

31.12.2022  prostředky zřizovatele               952 000,00 Kč 

Bude realizováno v roce 2022.

2223003 24 kg sušič prádla, výměna za původní.
2.1 Provozně 

technické 

prostředky

31.12.2023  zdroje organizace               170 000,00 Kč 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunuto z roku 2021.

2223004
Oprava zárubní dveří pokojů a provozních místností budovy A formou lepení ochranných 
Lprofilů.

4.1 Prostředí 31.12.2023  prostředky zřizovatele               450 000,00 Kč 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunuto z roku 2022.

2223005
Lednice s vymezenými dělenými prostory pro klienty DS pro splnění hygienických 
požadavků.

2.1 Provozně 

technické 

prostředky

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2023  prostředky organizace               150 000,00 Kč 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunuto z roku 2022.

2223006 Postupná výměna nočních stolků služby DZR. 4.1 Prostředí

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2023  prostředky zřizovatele               850 000,00 Kč 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunuto z roku 2022.

2223007  2 ks myčky podložních mís na DS – výměna za původní, poruchové z r. 2000.
2.1 Provozně 

technické 

prostředky

31.12.2023  prostředky organizace               306 000,00 Kč 

Bude realizováno v roce 2023.

29



SAZEBNÍK ÚHRAD
Domov pro seniory

Pozn.: v případě schválení novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách dojde ke zvýšení částek úhrad.
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SAZEBNÍK ÚHRAD
Domov se zvláštním režimem

Pozn.: v případě schválení novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách dojde ke zvýšení částek úhrad
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura celé organizace 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura Domova pro seniory k 1.1.2022
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura Domova se zvláštním režimem k 1.1.2022

34


